
Jesus havde et stort hjerte for de svage i samfundet.  

Han var selv hjemløs og mødte ikke stor forståelse hos  

de indflydelsesrige. Han var de syges og fattiges ven.  

Han gik ikke forbi dem, der led nød. Foruden at være  

vores frelser er han også vores forbillede i mødet med 

andre mennesker. For ham gjaldt det at elske Gud af  

hele sit hjerte og sin næste som sig selv. 

Der var folk, som hviskede i krogene og sagde om ham: ”Den mand 
tager imod syndere og spiser sammen med dem“ (Luk 15,2) – under-
forstået at syndere var dem, der var ramt af sygdom, fattigdom, gæld 
eller havde andre problemer i livet, var en hedning eller fremmed. Men 
netop den slags mennesker flokkedes om Jesus, fordi han så dem som 
mennesker. De gav ham en anledning til at hjælpe – de var ikke bare en 
belastning og en plage. Hvor ofte læser vi ikke i evangelierne om Jesu 
omsorg for disse små i samfundet. 

Stort hjerte  
   og varme hænder



Går vi til den første kristne menighed, blev evangeliets forkyndelse 
ledsaget af helbredelse og hjælpearbejde. ”Men alle de troende var 
sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele 
og delte ud til alle efter enhvers behov“ (ApG 2,44.45). ”En ren og sand 
gudsdyrkelse er, for Gud, vor Fader, at tage sig af faderløse og enker i 
deres nød og bevare sig selv uplettet af verden“ (Jak 1,27).

I et velfærdssamfund som det danske, møder vi ofte den holdning:  
”Det klarer jeg over skattebilletten“. Eller: ”De er selv ude om det!“  
Eller: ”Enhver er sig selv nærmest.“ For nogle gælder en sådan holdning 
for både folk, der lider nød på grund af hungersnød, naturkatastrofer,  
smitsomme sygdomme eller dårlig ledelse i ulandene, som vi kalder 
dem – og for hjemløse, misbrugere eller andre, der er kommet i van-
skeligheder, herhjemme. ”Det er ikke mit ansvar!“ Mennesker med små 
hjerter og kolde hænder, kunne vi betegne denne gruppe.

Jesus fortæller en lignelse
Jesus taler om vores ansvar i forhold til vores medmennesker i sin  
lignelse om verdensdommen. ”Når Menneskesønnen kommer i sin 
herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin 
herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han 
skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han 
stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige 
til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag 
det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt“ (Matt 
25,31-24). 

Han fortsætter med at fortælle, hvad godt de har gjort imod ham, mens 
han var sulten, tørstig, fremmed, nøgen, syg, og i fængsel. Og dem på 
den højre side forstår ikke helt, hvad han mener. De husker ikke, at de 
har tjent ham på den måde. For de fleste var ikke engang til stede, da 
han gik på jorden og gjorde godt. Hvornår har vi gjort det ene eller det 
andet? Men så kommer pointen: ”Alt, hvad I har gjort mod en af mine 



mindste brødre, det har i gjort mod mig“ (v. 40). Jesus identificerer sig 
fuldstændig med de svage og nødstedte. 

Så vender kongen sig til dem på sin venstre side. Og historien gentager 
sig. Blot med modsat fortegn. ”Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse 
mindste, det har I heller ikke gjort mod mig!“ Gå bort fra mig! I har igno-
reret den nød, som I har set omkring jer. I har kun tænkt på jer selv.

Hjælp hvor du kan
Der er to måder at holde sine hænder varme på. Enten beholder man 
dem i lommen og forholder sig passiv, eller man tager dem op af 
lommen og bruger dem aktivt i hjælp for andre. Med et stort hjerte for 
andre kan man gøre meget godt med sine hænder, sine midler, og sin 
omsorg i det hele taget. Og tak Gud for mennesker med store hjerter 
og varme hænder, også her i Danmark. Der er mange gode hjælpeorga-
nisationer i vores land – sikkert også i din by eller landsby. Giv din støtte 
og din hjælp, eftersom du formår.

Adventistkirkens hjælpearbejde 
Adventistkirken organiserer forskelligt hjælpearbejde, hvor der altid er 
behov for hjælpsomme, varme hænder. 

ADRA er en international organisation, grundlagt af Adventistkirken. 
Der er kontorer i mange lande – også i Danmark. ADRA lægger stor 
vægt på hjælp til selvhjælp, med respekt for det enkelte menneske. Der 
er både nødhjælps- og udviklingsprojekter – fra Danmark arbejder man 
hovedsageligt i Afrika, Mellemøsten og under krigen også i Ukraine. 
www.adra.dk

Hjælpeaktion er en årlig landsindsamling til støtte for ADRA-projekter. 
www.hjaelpeaktion.dk 

Stort hjerte og varme hænder



HappyHand, Adventistkirkens genbrug driver butikker baseret på 
frivilligt arbejde. Butikkerne støtter med deres overskud forskellige 
projekter både i Danmark og udlandet. www.happyhand.org 

AHA – Adventisternes HjælpeArbejde er grupper af frivillige rundt 
om i landet, der indsamler tøj, sorterer, ordner og sender til fattige i 
Sydøsteuropa. 

Du kan også hjælpe gennem andre velkendte organisationer, blive 
besøgsven i dit lokalsamfund, hjælpe nydanskere med lektielæsning og 
kontakt med det offentlige, hjælpe til i et suppekøkken, købe ind for din 
gamle eller syge nabo, hjælpe et ældre menneske med haven, passe 
børn for en enlig mor, og så meget andet. Følg Jesu eksempel og vis 
næstekærlighed og omsorg, hvor der er behov!
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